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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Περιγράφουμε την περίπτωση μίας γυναίκας 44 ετών, που παρουσίασε αιφνίδια παραπληγία από διμήνου. Είχε ήδη 
διερευνηθεί με Μαγνητική Τομογραφία εγκεφάλου, αυχενικής και θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, 
οσφυονωτιαία παρακέντηση και ηλεκτρομυογράφημα, που δεν κατέδειξαν παθολογικά ευρήματα.

Κατά την αντικειμενική νευρολογική εξέταση δεν ευρέθησαν 
σημεία σπαστικότητας ή αισθητικά ελλείματα, ενώ τα πελματιαία 
αντανακλαστικά ήταν καμπτικά. Εξάλλου, δεν υπήρχαν 
διαταραχές σφιγκτήρων ή άλλα παθολογικά σημεία.
Βασιζόμενοι στα αποτέλεσματα αυτά υποθέσαμε ότι η 
παραπληγία οφείλετο σε μη οργανικά αίτια (σωματοποίηση ή 
υπόκριση) και προχωρήσαμε σε αξιολόγηση των πυραμιδικών 
οδών, με τη βοήθεια του Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού.
Στοχεύσαμε τις περιοχές του κινητικού φλοιού που 
αντιστοιχούν στο χέρι και στο πόδι, ενώ μυϊκές απαντήσεις 
καταγράφηκαν από μυς των άνω και κάτω άκρων 
αμφοτερόπλευρα. 

Ο χρόνος κεντρικής αγωγής ήταν φυσιολογικός σε 
όλους του ελεγχθέντες μύες. Η ασθενής αισθάνθηκε 
ικανοποίηση από τα αποτελέσματα αυτά, ενώ επιπλέον 
εξεπλάγη από την επίδραση που είχε ο Διακρανιακός 
Μαγνητικός Ερεθισμός στα άκρα της: είδε τα χέρια και 
τα πόδια της να κινούνται ζωηρά, απαντώντας στους 
μαγνητικούς παλμούς. Εκμεταλευθήκαμε τα 
αποτελέσματα αυτά προκειμένου να τη διαβεβαιώσουμε 
ότι το πρόβλημα δεν ήταν τόσο σημαντικό όσο πίστευε 
έως τώρα. Την επόμενη μέρα η ασθενής ήδη 
περπατούσε υποστηριζόμενη. Κατά την επανεξέτασή 
της, 15 ημέρες μετά, είχε επιστρέψει πλήρως στις 
δραστηριότητές της. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός είναι μία σχετικά νέα τεχνική, που δε χρησιμοποιείται συχνά στην καθ' 
ημέρα πράξη. Οι ασθενείς δεν έχουν εξοικειωθεί με αυτόν και εκπλήσσονται από τα αποτελέσματα του. Έτσι,  
μπορεί να φανεί χρήσιμος στη διαγνωστική προσπέλαση και την αντιμετώπιση μη οργανικών παρέσεων. 

Ο μαγνητικός ερεθιστής του ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”

Παράδειγμα μέτρησης του χρόνου κεντρικής αγωγής στο δικέφαλο 
βραχιόνιο – στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν φυσιολογικός 

(4msec), όπως και σε όλους τους ελεγχθέντες μύες


